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kołnierz stanowią element zespołu łączącego (9). Każdy kołnierz ma 
zagłębienie, w którym ciasno ułożony jest twardy, sztywny i lity wy-
pełniacz odporny na siły ścinające i skręcające, i usztywniający ze-
spół łączący (9), gdzie obwiedniowo rozmieszczone otwory w koł-
nierzach są względem siebie dopasowane osiowo, tworząc wraz 
z przechodzącymi przez nie sworzniami połączenie kołnierzowo-
sworzniowe (19). Elementy stopy (4) są łączone połączeniem kołnie-
rzowo-śrubowym (19), i podobnie elementy kolumny (3) łączone 
są połączeniem kołnierzowo-śrubowym (19), a także elementy wie-
ży (2) łączone są połączeniem kołnierzowo-śrubowym (19).

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 400354 (22) 2012 08 13

(51) B66D 1/00 (2006.01)
 B66D 5/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; KALITA MAREK; 

BAŁAGA DOMINIK; SEDLACZEK JANUSZ

(54) Zespół napędowy z hamulcem uruchamianym 
medium roboczym

(57) Zespół napędowy z hamulcem uruchamianym medium 
roboczym składa się z napędowego silnika (1), na napędowym 
wale (6), którego osadzone jest urządzenie hydrauliczne, korzystnie 
olejowa pompa (3). Napęd z silnika (1) przenoszony jest także po-
przez tuleję (7) na przeciążeniowe sprzęgło (2), a następnie na hy-
drauliczny hamulec (4), osadzony na oddzielnym wale (8). Urządze-
nie hydrauliczne, olejowa pompa (3), zasilana jest przewodem (9) 
ze zbiornika (10), a przewodem (11) tłoczy go pod ciśnieniem do ha-
mulca (4), powodując jego odblokowanie i tym samym przekaza-
nie napędu na osadzone na wale (8) linowe koło (5) napędzanego 
mechanizmu.

(5 zastrzeżeń)
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(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ; KRAKÓWKA TOMASZ

(54) Podnośnik śrubowy

(57) Podnośnik, przeznaczony do liniowego podnoszenia ele-
mentów, wyposażony w tuleję zewnętrzną, wewnątrz której jest 
usytuowana przesuwna tuleja podnośnika oraz zaopatrzony 
w śrubę napędową do przesuwania tulei wewnętrznej, przy czym 
na końcu śruby napędowej (1) jest osadzony blok podporowy (2), 
z którym kształtowe i suwliwie jest połączona tuleja prowadząca (4) 

usytuowana wewnątrz tulei podnośnika (3) i połączona z nią kształ-
towo, przy czym tuleja podnośnika (3) jest usytuowana wewnątrz 
tulei zewnętrznej (5).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA
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(51) C01B 31/04 (2006.01)
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(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. 
IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa; ZAKŁADY 
CHEMICZNE ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia

(72) LEGOCKA IZABELLA; JANKOWSKI PIOTR; 
KIJOWSKA DOROTA; GÓRECKA EWA; 
WANTUCH WIESŁAW; CHOLEWA JANUSZ; 
FIGURA MARCIN; URBAŃCZYK LESZEK; ZORSKA 
EDWARDA; LENAR JANUSZ; LASEK BARTŁOMIEJ

(54) Sposób mody$ kacji gra$ tu stosowanego jako 
antypiren i trudno palne kompozycje polimerowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfi kacji grafi tu 
ekspandującego stosowanego jako antypiren polegający na tym, 
że wytwarza się dyspersję wodną melaminy i grafi tu ekspandują-
cego a następnie, po ogrzaniu dyspersji do temperatury nie prze-
kraczającej 100°C, wkrapla kwas ortofosforowy i prowadzi reakcję 
przez 1-6 godzin intensywnie mieszając, po czym produkt po ostu-
dzeniu i wydzieleniu z roztworu, suszy się, przy czym ilość użytego 
grafi tu ekspandującego wynosi od 20 do 90% wagowych w sto-
sunku do sumy masy melaminy, kwasu ortofosforowego oraz grafi -
tu ekspandującego. Przedmiotem wynalazku są także kompozycje 
polimerowe o ograniczonej palności, w szczególności kompozy-
cje polistyrenowe, które zawierają 5-30% wagowych, w stosunku 
do polimeru, modyfi kowanego grafi tu ekspandującego otrzyma-
nego określonym wyżej sposobem.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 400409 (22) 2012 08 16
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(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(72) SZELĄG HENRYK; PIECHNIARCZYK PAWEŁ; 
MAŁOLEPSZY JAN; MALATA GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania włóknistego kompozytu 
gipsowo-organicznego o właściwościach 
izolacyjnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania włókniste-
go kompozytu gipsowo-organicznego o właściwościach izolacyj-
nych stanowiącego między innymi nowy rodzaj wełny mineralnej 
na bazie gipsu lub anhydrytu, w szczególności na bazie odpado-
wych gipsów chemicznych. Sposób wytwarzania włóknistego kom-
pozytu gipsowo-organicznego polega na sporządzeniu roztworu 
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kwasu siarkowego, zawierającego od 8% do 40% objętościowych 
H2SO4, i podgrzaniu tego roztworu, w zależności od jego stężenia, 
do temperatury bliskiej temperaturze wrzenia. Do rozgrzanego 
roztworu dodaje się gips w ilości od 5 g/100 ml do 40 g/100 ml 
w zależności od stężenia roztworu. Następnie do roztworu wpro-
wadza się organiczne związki chemiczne w ilości od 0,3% do 0,8% 
względem masy gipsu, a powstałą mieszaninę reakcyjną roztwarza 
się w temperaturze bliskiej temperatury wrzenia układu przez okres 
wynoszący od 5 do 25 minut. Roztwór z ukształtowanym stałym 
produktem poddaje się procesowi fi ltracji, a powstały na fi ltrze 
krystaliczny osad jest następnie przemywany acetonem lub odpo-
wiednio przygotowaną płuczką. Skrystalizowany osad, stanowią-
cy włóknisty kompozyt gipsowy lub anhydrytowy, jest utrwalany 
w jednolity kompozyt włóknisty poprzez poddanie osadu proce-
sowi impregnacji polimerem.

(11 zastrzeżeń)
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(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) TOMASZEWICZ ELŻBIETA

(54) Oksysól w dwuskładnikowym układzie 
molibdenianów metali i sposoby wytwarzania 
oksysoli w dwuskładnikowym układzie 
molibdenianów metali

(57) Oksysól w układzie dwuskładnikowym molibdenianów 
metali, charakteryzuje się tym, że ma wzór ogólny CuRE2Mo2O10, 
gdzie RE oznacza samar lub europ lub gadolin lub terb lub dys-
proz, a układ dwuskładnikowy oznacza molibdenian(VI) miedzi-
(II)-molibdenian(VI) samaru(III) lub molibdenian(VI) europu(III) lub 
molibdenian(VI) gadolinu(III) lub molibdenian(VI) terbu(III) lub mo-
libdenian(VI) dysprozu(III). Sposób wytwarzania oksysoli w dwu-
składnikowym układzie molibdenianów metali, polega na mie-
szaniu, ujednoradnianiu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin, 
charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) miedzi(II) miesza się 
z molibdenianem(VI) samaru(III) lub molibdenianem(VI) europu(III) 
lub molibdenianem(VI) gadolinu(III) lub molibdenianem(VI) terbu-
(III) lub molibdenianem(VI) dysprozu(III) w stosunkach molowych 
w % jak 50:50, po czym mieszaniny ogrzewa się w temperaturze 
600-825°C otrzymując produkt o wzorze CuRE2Mo2O10, gdzie RE 
oznacza samar lub europ lub gadolin lub terb lub dysproz. Inny 
sposób wytwarzania charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) 

miedzi(II) i tlenek molibdenu(VI) miesza się z tlenkiem samaru(III) 
lub tlenkiem europu(III) lub tlenkiem gadolinu(III) lub tlenkiem dys-
prozu(III) w stosunkach molowych w % jak 50:25:25, a z heptatlen-
kiem tetraterbu w stosunkach molowych w % jak 40:40:20, po czym 
mieszaniny ogrzewa się w temperaturze 550-825°C otrzymując 
produkt o ogólnym wzorze CuRE2Mo2O10 gdzie RE oznacza samar 
lub europ lub gadolin lub terb lub dysproz.

(5 zastrzeżeń)
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(71) KEMEX Ltd., Calgary, CA
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(54) Układ kontroli zanieczyszczeń 
w odparowalnikowym systemie obróbki wody

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ kontroli zanieczyszczeń 
dla odparowalnikowego procesu oczyszczania wody stosowane-
go w grawitacyjnej instalacji drenażu zasilanej parą, do odzyski-
wania oleju ciężkiego in situ. Układ kontroli zanieczyszczeń jest 
w szczególności przeznaczony do kontrolowania twardości oraz 
zanieczyszczeń krzemionką i olejami, które są obecne w wodzie 
zasilającej odparowalnik, aby zapobiegać ich nagromadzaniu się 
na powierzchniach wymiany ciepła i zapewnić niezawodność 
systemu.

(9 zastrzeżeń)
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